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Türk- İngiliz 
dostluğu 
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Londradaa bagla 
bir mesaı 
neşredildi 

--<>--
''Biz Türkiyenin vaziyetini 
ve lnönünün rehberliğini 

takdir ediyoruz.,, 
Londra, 12 (A.A.) - Bugün, 

'rnrkiye Fransa ve İngiltere ara
mnda 1{139 senesi mayıs 12 aiııde 
imzala.nan dostluk paktmm yıldö. 
ııimfidiiT. 

Bu vesile ile şu mesajı neşredi
yoruz: 

Bu paktın lmz3.sındanbcri birç<>k 
~eyler değişti, faka.t Türkiye ile 
lngi]terc o.rasmda a.ynı dostluk 
ınnteka.bil emniyet berdevamdır. 
Bu muahede mUtcJqı.bil bir a.nla.§
nıarun temelini tc~ ediyordu ve 
gitgide kuvvctJc:ı:ımlştlr. 

Karanlr.k gUnlcrde yanyana yn.. 
rlldUk. Türkiyenin alicenabane sa
dılkatmdan dolayı minnettarız. Biz 
oun vaziyetin! VP. tsmct lnönünUn 
rehberliğini takdir ediyoruz. Tür
kiyein dünya vaziy~tine sükunet 
ve roğuk k:mlilıkla-m:k:ışmı fa.zla.
&yle talrdir ediyoruz. Hürriyet il
~ ve kendini müdafaaya hazır 
mllttef'ılômize muva.ffnkrj.etıer di. 
leriz. 

Norveç 
topraklarına 

Gizlice 
çıkarılan 
lngilizler 

Trontbaymde bir 
elekllrlk ıaatırabnı 
bavaya açardalar 

Stokholm, ıs (~.A.) - Nor:veçten 
alınan haberlere göre, glzllce Norveç 
topraklarına çıkanlan lngillllzler Al· 
nıanlarm da söylediği. veçhUc Trond_ 
haymın cenubunda bir elektrik saı:ıt -
ralıru havaya uçurmuşlardır. Bu elek. 
trik eatrah oonize kadar uzanaıı Ork 
11\ madenlere ve 111mcndifer hattına ce 
rcyan vermekteydi. Dagens Niheteer 
gazetealnln blldlrdiğlne göre, Stok • 
holmda f!mdl eski buharlı lokomotı1_ 
ler yolcu ve eşya ııagonlarını geçmek. 
tedlr. 

Bir Japon muhribi ile iki 
ıilep batırıldı 

\'a~ington, 12 (A.A.) - Pas!
fikte 2 Japno §ilebi ile l torpido 
muhribinin batrrıldığı Vaşington. 
ıian blldir.i.tnıcktedir. 

Mercan denizindeki muhare. 
bede Amerikan donanmaıı 

Jağıtılmıf • 
Tok.vo, lZ {A.A.) - Mercan deni. 

tindeki deniz muharebesine bitml§ na. 
a.uile bakılabilir. 
Jaırm kuvveUerl Amerikan donan

llıaaını dağıtmııtır. 

Havanada kart usulü 
!JavatUJ 1f ( A,A,) - Cümhur 

bel'eısi Batiska, fiyatları mUraka.
ve karne usulüvlc dağıtıma 

tabi tutulan lüks esyasının sa_ 
tışınt tanzim icf neski cümhur 
ı_:eisi Karlns Ffr· ·:~ nm baf;kanlı" 

tir
gtnda bir komisyon tayin etmıır . .. 

Kerçte 

Alman 
Romen 

kuvvetleri 
Mühim hava 
kuvvetıerinin 
himayesinde 

ovyet teblljlne 
gire 

Kerçteki 
hücum 
Biıkaç 
tümenle 
gapıiıgor 

-0-

Alman askerleri bir Sovyet Blokhavzına hücum ediyorlar 

8 mayısta 
taarruza 
geçmişler 

2 -3 gün evvel 
başlayan taarruz 
ağır zayiatla 
püskürtüldü 

ilmen 
g610 

civarında 
Ruslar 

şiddetli bir 
taarruzda 

buiundular 

Göğüs göğüse 
muharebeler 

yapıldı 

19 Bas tanllı 
tabrlp edildi 

Berlln, 11 (A.A.) - Alman ordula
rı baııkumandanlığınm bildirdiğine gö. 
re 10 mayısta İlmen göJUnUn §arkında 
ve cenubu prklslnde bulunan Alınan 
topçu mevzileri pek ııtddetıl bir topçu 
hazırlığından ve bomba ile yapılan 

bir gece taarruzundan sonra bir dU§· 
m:ın tumenlnln taarruzuna uğramıı • 
tır. Pek §iddetll olan bu bUtUn gün 
devam eden mUdataa muharebeleri Al. 
man kıtaları Jçln tam blr muvatfa • 
kıyetle mıt!celenmloUr • 

Geçen 8 mayıstanberl cephenin yal. 
nız bu kesiminde 16 dU~an tankı 

tahrip edllml§Ur. 
İlmen gölUnUn §imali IJ&rktslnde 

muvakkaten mevzilerimize glrm{J o. 
lan düşmanı glddetll muharebeler ne • 
ticesin(le geri püskürtmek mUmkUn 
iken Alınan kıtalan burada dll§manın 
ı.natçı mukavemetlle kaqılaşmııılar • 
dır. Kıtalarımız buna rağmen kendi· 
!erine gösterilen hedefiere varmağa 

01uva!fak olmuıııardır. Göğüs göfüae 
yapılan muharebe el!Jlasında 3 düıı. 
man tankı tahrip edllmiııtır. 
Bundırn ba§k& dU§lilanm taarruzları 

aynı kesimde bir Alman iaUnat nok. 
taııuıa teveccüh etml§tir. Sayıca u.s • 
tUn olan düşman kuvveUertnln tazyiki 
karaısmda bu nokta muvakkaten tah .. 
Uye edilmiştir. ŞiddeW muharebeler. ' 
den sonra kıtalarımrz bu L!tlnat nok. 
tasını geri almı§lardır. Alman Sstuka 
tayyarelert kara teoklllerlni mUeasir 
surette himaye etm'ııııer ve bombala • 

_.. Devamı 2 ncıt .. yfadA 

·_Maltada 
H<!.sara 
..., 

ugram.a·mış . 

bina kalmadı 
IİaglUz Brab 

Eıki Malta ualiıine en yük. 
sek ıerel madalyaıanı verdi 

, ~ T-... 1 ael •Jlada 

ıtalyaa tebl'ftl 

Akdenizde 
3 ingiliz 
torpitosu 
batırıldı 

-<>--
Son dör\: gün içinde 

48 lnglliz tanaresı 
dlllrlldl 

Roma, 12 (A.A.) - ltaıyan ordula. 
rı umumt k&ra~&.hmın 710 numaralı 
tebliği: 

Şiınalt A!rikada ve Akdcnizde hava 
faaliyeti gcnto lSl~de olmu§lur. DU§
manm gerileri ve Malta 1ieaenerl 
bombardıman dctllml§tir. ?dllıver av. 
cilan f tayyare dll§UrmU§lerdir. Tay· 

_.. Devamı ı ncl 1&y:fada 

r 

Londra bildiriyor 

ilkbahar 
taarruzu 
başlamadı 

Kerçtekl Alman 
taarruza 

Büyük kuvvetlerle 
yapılmasına 

rağmen n1uvaffak 
olamadı 
_. Yazısı 2 ocl sayfada 

Qüııünfllanilsı 

Taarruz 
Başladı rfu ? 

etmektedir. Almanlar bu kaynağı 
ele gcı:irerek dil!ffillln orılusunu 
ve harp ımna.yiini felce uğratmak 
İ!'terler. 1kinr1sl, Amerikalıların 
ve fnı:?j)izlerin Sovyetlerc malze
me n• mühimmat yanlımı, buyük 

Yazan: BiR MUHARRiR bir kısmllc Hasra körfe7.fnden , .e 

B 
Iran yoluyla yapılmaktadır. A'• 

UGÜN öğleyin Nevyorktan manlann Kaf'1-nsyaya inmeleri bu 
Yerilen bir habere göre yardımı da. kesec~ktir. :ecüncUsü, 

Almanlar Doneç hayzasında iki bizzat Almanlar Kafkas petroliinc 
milyon mevcutlu bir ordu lle t&ar- muhtaçtırlar. Bura .. ını erken ele 
ruza ba§lamı,ıardır, Bu haberi ı;cçirerek dii~anın tahriıı etmiıi 
veren Nevyork Taymis gazctcs'- buhınarağı kuyuları bir ayak e,·. 
nln Rern muhabiridir ,.e ~üplıemi• \el tamıre b:ışlnmak nı)'etuııle- 1 
zi uyandıl'lln da yalnız buılur. clirler. Dördüncü. ii, Almanlar er. 

Almanlar umumi taarnııa ba.,Ia· nupta ilerledikleri tnkclirde, as
mış olsalr-rdı haber ti Ncwyork~ kerlik baknnından rner'i<ezde :rn• 
t.an n bir Amerika gazetesinin pacaklan bir truırruzun mnvarfa. 
t\nopa muhabiri vasrtaslle mi ge. kıyet !!ansı bugünkünden ı:ok da.
lirdi? · Malumdur ki böyle hare• ha fazl:ı olur. 
ketler ba.,lar ba'lamaz Alman {Tmumi tahmin hudur. Fakat 
Devlet Reisinin yük"ek t-Onlu bir Anatlolo ajan-.mın Bertin muhnb~
outnk söylemek ldetfdir. Bitler rl, diinl\ü te•~fmdn, Alman t.a. 
Ba!!kumandan sıfatile bütün kara. arruzunun birkaç ('('phecle hird~n 
deniz ve han ordulanna mutlakıı yıJdırım siiratf ve ~idd<'tiıe· yap·· 
hitap ederdi. Batı l'ıephesl taarn • lacağmr bildiriyordu. Tab1auıe 
:r.uıİd~ da, gc~en Hazirandaki doğu muhabirin verdiği bu haberin ri
ceph~i t.asrruzunda da, on<lan ev- \"ayet t<>n fazla bir kıymeti ola~ 
\"elki Balkan taarruzunda da bu nıaz. f'akat müt<"ha ~ırslar ara..om·
meraslmbı ihmal edilmediğini gör~ <la böyle clilc:;Unenler de yok de· 
dük, Şu satırların y:ıZJldığı dak'·. i::rlldir. }~limizde bulunan e'ksik 
kay:ı kadar Alın:m ,.e Ru'I kay- lıilı;:ilcre gör<', birinci tahmin. 
naklannd:ın böyle bir haber almış Alman ı:eneı lıunnayının ı:,rizll n :. 
değiliz. Bitlerin ordulan bu defa yetine daha ya.kın ,.e uvızıın görii· 
hiçbir önsölA'l ihtJy~ duymadan ııüyor. Bilhas"a grı:cn haz'ran 
hart>kete ge('Tni' olabi)lrfor.ııc de tnarrnzunda, Almımlar iiç ~ephedö 
bo haberin doğruluğuna lnanabi'• biriten taarruzun, ümit. ctmectik
mek iein nısmi tebliğleri bc'kle· lerj han gilçlillılerlc ka~ılaştıj:;rmı 
ınelt lbnndrr. ~iirclükleri için bu defa hücum 

----<>-

Muharebe o gu··n Londra 12 (Ra4yo aat 15,15) -
• Bugün neşredilen Rws tebliği cenup 

denberl• Şl.ddetle cephesinde anudane muharebeler ce. 
reyan ettiğini, Kerç hücumunun 2-3 
gün evvel başladığı, bu taarruzun 

devam edl·yor tanklar refakatinde birkaç tümenle 
yapıldığını bildirmektedir. Bu taarruz 

-<>-- aa-tr zayiaUa püskUrtUlmU§tUr. Ancak 

Berlinden gelen haberlere biraz nerıcmıııerdlr. 16 Alman blok. 
havzı tahrip edilmlştir. 

göre 

Mubarebe lnkı,aı 
blllndedlr 

Moskova, 12 (A.A.) - .- Röyter: 
Rus tebliğine ektir: Şimal batı 
cephesinde şiddetli çarp~şnıalar 
olmakta.dır. Almanlarm in.san ve 
malzemece kayıpları çok ağmlır. 

Berlln, 12 (A.A.) - Alman ordula. Moskova, 12 (A.A.) - Röytcr: 
rı başkumandanlığr.ıım tebllkf: Sovyet gece yarısı tebliği: Keı-s 

Kcrç yarımadasında Alman ve Ro- yarım adesrnd:ı !}lddctli ~rpışına. 
men kuvvetleri muazzam hava tCll • lar olmaktadır. Cephenin diğer 
killeri taratmdan ıresteklenmlş ola • kCftimlerinde önemli hiçbir şey ol
rak 8 mayıstanberl taaruza hazır maDU'§lir. 
bulunmaktadır. O gUndenberi muha. JO mayısta 38 Alman uçağı tah-
rebe §lddetle devam ctmekıtedir. Kcrç rlp edi lmiştir. Biz 12 uçak kay. 
yarımadası dolaylarında ve Azak de· b ettik. 
ntzlnln cenubu şarki sa.hlll civarında Karadeniz fil~ mensup av 
Arman hava ku""<ltlerl top~k'Qn ve bomba. tayyareleri Oir malzeme 
5000 tonluk iki nakllye gemisi Ue da. koluna hilcum ve 18 kamyon ta.b. 
ha küçUk tonajda birkaç gemi do.ha rip etmişlerdir. 
batırml§lardır, Başka blr ticaret va. Almanlar, B~k cephesi.ııde 
puru da hasara uğratılmıştır. Şark iki kere pilskilrtiilm~. 
cephesinin diğer kunmlannda dllşma. Almanların kayıbı; ıııuba.y Ye er 
nın taarruz teşebbüsleri aklın kalım§· ı olarak 1,600 kiş.idir. 
tır. Alınan, Hırvat ve Romen kıtalan 
taratmdan yapılan taarruz ve ke,,ıt So'-ada 
hareketleri muva!faklyeUl neticeler •ı 
vermışur. Ayda adam başma bir 

Laponyada ve Murman cephesinde k" l k .1 k 
dU§lTlanm do.ha az kuvvetlerle yaptığı 1 0 Ş8 er Y8fl ece 
rnünferld taarruzlar geri pUskUrtül • Sofya 12 (.A.A.) - Tlcal"6t nazın 
mUştilr. şekerin bundan sonra vesika uaulu 

Bertin, 12 (A.A .) _ Kerç yarım a. ile verilmesini emretmiştir.Bu emre 
daamda Alman ve Romen lotaları mü. göre ayda a.da.m başına 1 kilo şeker 
hlm hava kuvveUcrinln himayesinde isabet e.tmektedir. Pirinç de vesika Ue 
8 mayısta taarruza geçmiıılerdlr . .Mu- verilecek ve ayda adam bafma 400 
harcbc tam bir ink~nt halindedir. gram isabet edecektir. 

Kerç yarımada un giisteren hartta 

Bir çocuk arkadaşı 
ile beraber babasının 

280 lırasını çaldı 
Paraları a<dac diplerine gömüyor, 

oradan alıp sarfedıyorlar 

Eğer taarruz Don~ havzasında taktiklerini dcği<1tirmls olmalan 
başlamr~ tiolunuyorsa. aylardan- mümkündür, Böyle de ol a, Ct'• 

beri müteltaı1ı'>ısların çoğu tarafır- nupta ba5l!!n11ş \"cya başlıyll<'.ak 
dan yiirttttllen tahminler do~ru taarm7.U lm~a bir znmancla şima.J
çıkmrş detneldJr. İngilizlerin de, de, hi)Jıas a merkezde bir taarn::• 
An11palı birçok askeri mütehas- nn takip edcceğinı> şüpbe y~
srslarm da kanaatine göre Alman . tur. Bu bakımdan ik1 tahmfn ara. 
taarruzu, yıldırım harbi şeklinde, sındaki fark kısa bir zaman far. :Beykozda TokaUıbahçıeslnln bahçı· 
Kafka!lyayı hedef tutarak ilk ön- kından ibaret sayılabilir, Henüz vanı Sllleyman bir müddet evvel jan 
ce . cenupta başlıyacaktır. Bu tah· merkez ,.e şimal cephelerinde ha- 1 darmaya müracaat ederek, karumıa 
mini makul gi>stcff'lt hirçrlk sebep- '-alarm düzelmediği \ 'e batakla- saklamak llirere verdJti 280 Uranıa tıa
lrr nrdrr. Blrinri'•l, kızılordu ve nn t:ımamiyle Jmmmadığı rj,•ayet l lmdığmı blldlrmtş, bu lh'bar uzerlne 
Sovyct harp san:ı~·ii, bütün pet. cdilcliAi için ilk hareketin cenup- tahkikata başlanınlflı. 
ıol ibtJJ:acmı KaO:uyaclaıı tcmhı ta başlaması mUmkündür. Hahklka.t sonunda paralan Bale,'· 

manm yedi yqmdaki oğlu Bekirle, ar. 
kada§t 10 Y&.§mda Ziyaıım geldıklan 
anla§tlmıştır. 

Ba iki yaramu coouk •'*'rMn ... 
rayı mntem ~rm dtp'lerme 
gömmek mıretile ııaklNn'flar ve gam 

W': Deırama J lld .,..... 



2 - EN SON DAKİKA 

ilkbahar taarruzu 
baslamadı • 

L<ıudra, 12 (A.A.) - Rôyter ajan. 
sının askeri muharririnin öğrendiğine 
göre S mayısta Almanlar Kırımda ge. 
nl§ blr ölçUde taarruza geçmişlerdir. 
Bir kaç tllmen tankların ve bUyük ha 
va tcşklllcrinln hlmaycs!nde olarak 
harekete geçmiştir. Bu lrnvvetler 25 
den 34 kilometreye kadnr uzanan dar 
bir cephede faaliyette buıunınaktadır. 
ıar. Tayyareler bilhassa kıtalnra ve 
muvasala. yollarına taarruz etmişler _ 
dir. Hava güzel ve yerler kurudur. Bu 
taarruz şlm:ıl kesiminde biraz muvaf 
fak olmuşsa. da cephenin diğer kısım. 
Jarmda geri pUskllrtUımUştür. A1 • 

manla.r ağır kayıplara uğratılarak Uk 
mevzilerine dönmek zorunda kalmı~. 
!ardır. Bu taarruzun bunca zamandan. 
beri iltın edllen llkbıılıar taarruzu ol -
maaı lbtimııli pek zayıfsa da sadece 
mnhıılll bir taarruzd:ın çok daha ge • 
niş bir ölçüde yapılmaktadır. Belki 
de şlmalde yapılacak daha ciddi blr 
hareketin başlangıcıdır. 

Bzrman9ada 
General 

Aleksandır 
kuvvetlerinin 

Sarıldığı 
aberi doğru 

değil 
Çin kuvvetleri Japonlara 

ağır zayiat verdirdi 
<'unJdng, I! (A.A.) - Blrmanyada 

Çin kuvvetleri Japonlara nğır zaylat 
vt)rdlrmektedlr. 

Çinlller Mandalaya doğru .sarkmak. 
tadırlar. Bunlann çeteci oıduğu Lon. 
dradn. tahmln edilmektedir • 

Blenhaym uçakları merkezi Birmen. 
yada bir hava alanına taarruz ve yer 
de birçok uçak tahrip etmlolerdlr, 

Hlndlstanda Blrmanya hududu ya. 
kınında bir §ehlr Japonlar tarafından 
bomb:ılanmıştır. 

Çin on.ıusunda Uö;)terln husn 1 mu-
' lJlrinden: 12 (A.r\.) 

Kumlng _ Yunnandn mUhlm Çin kuv 
tleri şu nndıı. Sal vecn nehrinin doğu 
~13ın(!:ı tutunmaktadırlar. 

Cı!çcn hafta, Chefant ve Proshan 
11aında Hultung ktsprUsUnU geçme. 
muvaffak olan 1000 kişilik Japon 

""C.ıl kuvvetinin imhasından dolayı 

ı1 ıharebe nehrin b:ıt.ıamda 
mektcdir. 

cereyan 

12 MAYIS 19!2 SALI 

Kimya 
mu hare-. 
besine 
azırlık 

Nevyorkta 7 milyon 
insana maske 
dağıtılacak 

ıtalyan .tebll i 
Ba~tnrafı l nel sayfada 

yarelcrlmizdcn biri deniz Uzerlnde ya. 
pılan uçu§lan dönmemiştir. 

Şark! Akdenlzde, Sollum liörfezl • 
nln şimalinde Alman muharebe tay • 
yarelerlnden mUrekkep bUyük teşkil· 
!er dört tnglllz torpidosundan ibaret 
bir !llotllllya blriblrinl takip eden 

1 dalgalar halinde taarruz ederek bu 

1 

gemllerıren üı;:UnU batırmışlardır. De. 
nlz birliklerine refakat etmekte olan 

1 tayyarelerden ikisi dUşUrUlmUştUr. 
Son dört gUn içinde İtalyan hare • 

kAt .sahalnnnda İngiliz havi!- kuvvet. 
lerinln uğradığı kayıplar 48 tayyare· 
yt bulmuştur. Bunlara muhakkak su. 

1 rette tahrip edilen veya yerde bıısarn 
1 uğratılan birçok tayyareleri de nrıve 

('tmek J!zımdır. 

1 Londm, 12 (A.A.) - Glrldln cenu. 
--o-- • bunda Alman tayyareleri tara!mdan 

lngiltrede de gaz maskeleri 1 llç İngiliz muhrlblnln batırıldığına 
kontrol ediliyor 1 dair Alman istihbarat bürosu taratın. 

dan vernen haberin bUyUk blr ihtiyat 
V a§ington, 12 ( A.1·? - Kim_, kaydı ııe aayııma.sı ıtı.zımgeldlğlne 

ya muharebesi servısı sözcüsü Londara l§aret edilmektedir. 
pa?..artesi günü şöyle demistir: 

1 
Birleşik Amerika ordusuna 

mensup her asker, kendi şahsr 
na ait olmak üz.ere bir gaz mas
kesine sahiptir. Bu maskenin 
çehreyi tamamiyle koruduğunu 
ve şimdiye kadar malum bulu· 
nan bütün zehirli gazlara karşı 
bütün teneffüs cihazlarını mu
hafar,a ettiğini sanıyoruz. 

Ncvyofk, 12 ( A.A.) - 7 mil_ 
yon Nevyorkluya gaz maskesi 
dağıtılacaktır. 

Umara, 7? • ı.) - lngilte_ 
rede zehirl ·arşı tedbirle· 
rin son ayin, .ında muntaza-
man gözden geçirildi~i bildirili_ 
yor, Gaz maskeleri kontrol edil· 
mektedir. ı\şılmak için hiç ol
mazsa her gün bir dc:f a gaz 
maskesini takması hususunda 
yapılan davete büyük ehemmi_ 

yet veriliyor. (Daima gaz mas· 
kenizi üzerinizde bulundurunuz) 
tavsiyesi bundan daha mühim· 
dir. 

Malta da 
Hasara 
"" ugramamış 

bina kalmadı 
lngll z Hr b 

Eıki Malta valiıine en yük
sek ıeref madalyaBtnı verdi 

M.arlinikte 
Aınerıkan 
Fransız 

mümes~silleri 
aras nda 

Müzakereler 
me.mnuniyet 
lrerici şekilde 
devam ediyor 

\"B!Jlngton, J2 (:\.:\.,) - Amerikan 
radyosu dUn geceki ne§rlyatındn Mar
tlnlkteki vazlyctin de~medlğlnl söy. 
lem iş Ur. 

Amlrat Robert ve Amiral Huver bir 
uzlaşmaya. varmak için mlizakercleri. 
ne devo.m etmektedirler. 

Kordcl Hal, Havana beyannamesi 
mucibince harekete geçmenin icap 
etmediğini söylemiştir. 

Bu beyanname mucibince Amerikan 
kıtası yakınında bulunan ve mihver 
ellne dU11mek tehlikesini gösteren top. 
ralc l§gal edl~cekUr. 

Vlşinin Vaşington bllyUk elçisi Hen. 
rl Haye maıQmat nlmnlt UZere Kordel 
Hal'i ziyaret etmlııUr. . ... . 

Nevvorl< 12 (A.A.) - Burada
ki funsız 

0

mahfill~rine gelen ha
berlere göre, Martinikdeki Fran
sız yiiksek komiseri Amiral R<>bert 

Mahkeme Salonlarında 

Bir haile 
Aşk, hastahk, kıskançhk ve 
nihayet cinayet ve çlldırma ( .. 

Dün öğleden sonra, lkln<'l ıığır ce. Arttl' Arıt bu <lU5Unco ııc de bllsbl\-
7.a mahkemesinde, derin bir ııevgl ylı· I tUn hastalanmış bulunmaktadır, Nl • 
zUnden lıtlcnen acı, ncı olduğu J<ndar hayet bir gün ko.rısınn d:ı bunu söy
dn garip bir cinayet hlldlııcslnln mu. lenıl tir: 
hakemcsl y ptldı. - Snflyr! Heni dinle •. b<>n nrtıl' 1. 

Katil orta boylu, zayıf, çcllmsh., ~ile enıl~cct'ğlml nnl dım, 
ltöylU lqyfaetll ve SlS yn.5l11rınd:ı J,ıı. - Sen deli ı.n Arif. Ulç .•. 
dar tahmin o)unı.m blrlıılydl. Heyeti - Su , eüzUmll kesmr! Hugtln yn. 
bt\klme ile salonun knlnbalığma lir • rııı, öleceğim ..• 
kek nazarlıır fırlatıyor ve meUınkollk - Hepimiz bir gl\n öleceğiz., 
bir tavırla mUtcmadlyen: , - Ama, hen 1!1Urr1enı .. e\•et bf'n ölür 

- Kanon ben öldürdüm. llt'nı ben 11em en ne olaenltı;ın ha': •P 

hastayım, no y/ptığunı bllmi~·orum. - Allnh nşkıntı bll~ le 110~ ll'me Ari!. 
Beni nıuuyene3'e gönderin: diye söyle. Ben lif' arkanıl::ı..'1 •.• 
nlyordu. - lstrmlyonıın, liU!!I, beni lmnılırı. 

Katil, ltlcdlğl cinayetin ytlkll al. 1 yorsun. Nlhuyet l l'nl bir gUn unutur 
tında ezlllyordu. Belki de bu dertten \'e buşka!!lle evlenir in. 
lflAh olnııyııcaktı, l'UzU, dulmi bir ıs. - Kntlyf'.n .•• 
tınıbın pençesinde knTUııdığ1'1:ı sııdı. - Sen lsteme<ırnı de başlmlıırı seni 
ımne ııahııdct ediyordu. )Rlnız bırulı:mnzlıır, nlırlııı-.. ah .. 

- Peki afiye nnıııl llldU öyle ise.. Arif bu r;öı.ll'rtle:ı sonm drrln bir 
- Bllmlyonım, bllınl) orum .• hnsto. dıılgınlığa uğrınuıştır. l•'akat bunu 

yım ben, hn to.~ım •• beni mııaycne)e mahsus ynpm~ktııdır. Hlr nıUddf't böy 

gönderin. • I le knldılttun sonra ııyıt.lnm:ığu baş -
Bıı vaziyet kn~ısındıı hc)cli hnkl • iııınılitır.: 

me, ltatlU eorguya çekmeııLn mUmkün - S:ıfl)C, Sııfl)e •• h:ı.,·u ınll...nlt •. 
olamıyaooğınu kıuınnt ı;etlrı>rclt keıt· ben avıı gitrııel< lııtl~ oruııı. AvR gide. 
diıslnln müşahed• altına ıdııımaıının rt',tlırı .•• 
ıtıı.ım olup olmadı~ı hıılduuda muaye. - Şüphesiz Arif. t~ lleşln<'e elbf'tle 
nCfll lçln adll~e dolttonuı:ı gönderilme. ı gidere\ıı .•• 
ine karar ,·erdi \'C duruşmayı bnşkn Arif yııUıldn.ıı doğrulımı , ı.nnsı dn 

bir güne bırııktı, • koc.ıısının son demlerini yn!Jlldığını -
Suçlu bu kamr Uzc.rlne rahat bir ne hıızindir ki aksi \'ııkl olımıştıır • 

nefe:; aldı ve Jandarma ile dışarı çı. ~:ınııral< korkmu~tur, Arif: 
kıuken sendl'llle llOlldellye koridor. - Safiye çiftemi \'Cr bt'nlm: diye 

boyunca ylirü~·üp ı;lttl • ı bıığırmakt.ııdır. 
• • • Kııdın lrnca'lının so•ı arzusunu ye • 

\'aka bundan blrl<aç ay e\'Vf.'l, Çıı. rlne getirme!• mo.k nıllle du\•arda a. 
talc:wın köylerinden c.n şlrlnl ol:ııı sılı bulunan c;'ifte31 alını , keııdlsfne 
Yakupluda cereyan etmlıttlr. ııır.ntmı .. tır. 

'uclıı Arif burada zlraa.tle Uf,"1lrşa. - Uo::o ~nllb.ı. Duna bir de kurı:uıı 
nık köyün en gllz.cllerlnclen birisi \'C dolılur. 

bt'll<i de birincisi sayılan knrı.ıı S;ıflye - Pt'ld .. 
ıın mesut bir hayut ya:ııımaktudır. liııdın kurşunu nlnuı,ı, dolılnrnnış, 

Bilmem nrdrn, b<'lkl do bu gibi va· ve ısll. hm ıı.ğ?ı l<endlılnc mUtm·ecclh 
knlar için "~ok &evlıwıılertn ıonu l) l olmak üzrrc yat.aktaki korn ına uznt. 
olmaz., derler. t te !<arı kocanın bu mıstır. lı.;te bu ırada Arlr birdenbire 
533d ti de ıı:ı:un sUrınemtş ,.e bir glin !<olunu uzn°tarnk tctlf;e b.ısmıştır. Si. 
Arif uğır bir h:ı talı rn yakalanmış • ırth patlamısı ,.e çıkan kıırwun :r.:wallı 
tır. Bununla beraber de ne!'eslnl kay. kadının gırltıliltınıı. lı;abrt ederek pnr
betml5, sl.nlrll, buy u:ı: ,çekUmcz bir galıımı., \'r. •beynlndrn çılunıştır. 
adam olnıu~tur. l"nrlye kıınlar l~i..ndr yere yuvarla. 

Karısı &lfl.)'l', ko<'.ll!'ıının üzerine tlt. ııarıık dnbııl öloıllı;tl\r. Fakat .•• fakat 
rı•nıektedir, Kl>Cn5ının IJil~meel ıı:ın ülecı•J!lnl sanarak ltnrı!\ını ellere :)ftr 
satını lipl\rge etınel•ten, snb:ıhlara etmeme!• için öldUrcn .ı\rlf kısa bir 
l ııdar uykuruz knlnınktmı sekinm - nıUcldet sonra 1.)ll mi tir. Bl>ylece ka. 
mi.! tir. ' n ını'l)(}ş yere lildUrmUs bulunmakta. 

Ancak bu eınıtardn da Arlfdr. l<ötü 
1 
dır. ırnJ;:ııt şimdi d11 yukardnkl muha· 

bir fikir gittikte gellşmeğc bnşlanıış: kemeslrı<Jen de nnln.)'ll('.tığu11z gibi çıt. 
"Ya ben illilrsem Safiye ne ola. , dırınış bulunm:ı.ktndır. 

eak ':,, ADLİYE )IUHABİRİ 
Japonlann sol cenahı bu mağ!Qb!. 

vcte uğradıktan sonra, Çinliler nehrin 
batı lnyısına geçml!J ve Japonlara 
:!QOO ı bulan yeni kayrplnr verdir • 
mlşUr. 

Aynı zamanda, Lashlo bölgesinde 
Çin ,kuvvetleri Japonlarm gerflerlnl 
\'urmak için doğuya doğru ilerlemek
tedirler. 

T.ondra, 1~ (A.A.) - lngiltere 
kıralı Malta eski valisi general 
Dobb;e'yi en yüksek şeref ınadal· 
ye.sile taltif etmiştir. 

General Dobbie şunlnn söyle -
rui§tir; 

Le CarnJbcsler cephe'!i komutam 
Aminıl Hoover ı>..rastnda yapılan 
mllzakcreler memnuniyet verici o. , . 

lnrak devam tmlttdir. GörliııUlen =~ij==== 
mesetelrln, Fmn.c;ız, harp gmileri· 

Buranın askeri mahfilleri, dUşma • 
nın Yunnan eyaletinden atııacnğına 

inanç gcUrmlşlerdir. 
'rnl Delhl, 12 (A.A,) - Japonların 

Hindistan _ Birmnnya hududu üzerin· 
de bUtün mühim mevzileri l§gnl ettik 
k:ri ve Chlnd~in üzerine çeki1mekte 
olduğu söylenen general Alekaandr 
kuvvetlerini sardıklnn lddlalannı res. 
men teyid eden hiçbir haber yoktur. 

Kanada ile Sovyet
ler arasında 

Siyasi münasebetler tesisi 
meselesi inceleniyor 

Ottc\'n, 12 (A.A.) - Başvekil 
diln, Avam Kn.marnsmcla, Kanada 
ile Sovyet Rusyn ara.smda mU
messiller teatisi iı;ıinin hfılen Ka
no.da hUkfimetı tarafından göz ö
nlinde bulundurelduğunu bildir • 
migtlr. M::ı.amafih, mınnda mUmcs. 
sillerinht tayinind~n evvel birçok 
meselelerin incelcr.msi de lazım 
gelecektir. 

ilmen göıli c;varında 
naı:tnrufı ı ncl lili.)fııda 

rını taarruz eden düşmanın tnnktarma 
atmışlardır . 

"Almnnlnr adayı işgale kalkar
larsa feci hır l\ki.bete uğıar1n:r. 

Yeni vali Lord Goı-t'un tek tük 
eağlam kalan binalardan birinde o
turduğunılnn bahseden general 
Dobbie takriben her evin, her so
knğm hıısa.'"tl uğradığındnn, adada 
l'efah ve hay:ıt namma hiçbir yer 
kamadığmd:m bahset.ıniş, fakat §i
ldiyetler olmadığını Ul·•e etmiştir. 

Kayalardaki sığınaklar dn olma· 
saymış zayiat iki misline çıkacak
mış. 

1'1aıta, 12 (A.A.) - DUn, Mat. 
taya yapılan bava nkmla.n, ne§rc
dilen resmi tebliğe göre ehemmi
yetsiz olmuştur. 

lngiliz uçakları keşif uçuşlnn es 
nasında iki av uçağı ta.hrlp etmiş 
vo beş uçağı d:ı hasara ~ğrat.mış.-
trr. · 

Kahirede. resmi bi.r kaynak Mal
ta adasına takviye kuv-:etlerinln 
gönderildiğini if~ etmiştir. ' 

lUalta, 12 (A.A.) - Cwnartesi 
ve pazar glinlel'i Malta üzerinde 
cereyan eden hava muharebelerin
de 31 düşman uçağının tahrip e
dildiği, 28 uçağın muhtemel oln. 
rak dUşilrtildllğU ve 37 uçağın ha. 
sara uğrntıldığ1 şimdi bildirilmeık
tedir. 

Pazartesi günü, İngiliz hava kuv 
veti avcıları 3 dUc:man uçağı dtişü-r 
mU5ler, bh- bomba uçağını ağır su
rette hruınro. uğra.tnınJfar ve 3 u. 
çağını da h1ısara uğratmışlardır. 

Alman hava kuvvetleri tımen gö • Hır iZ COCUklar 
IUnUn şarkında dUşmanın iaııe kol • " 
larına, antrepolanna ve barakalarma Başta.rafı ı ncl sayfada. 
taarruz etmişlerdir. DUşmanın bu se. dUklcri yerlerden k1mae görmeden 
fer esnasında muhtelli mevziler ara • yavaş yavaş alarak sartetmeye )>aş 
ımda lrtlb:ıtı temin fÇin inşa etmiş ol. lnmt,ıardır. 

duğu bJr şimendı!er hattı tam isabet.. Çocuklann bol para sa.rtetmelerl 
!erle muhtelif yerterindcn kesilmiştir. nnzan dlkkntl celbetmlş, tahkikat ne. 
Alman llv tayyareleri ıfüşmanm avcı. tıceslndc paraları çaldıklannı itiraf 
larlle muhtelif hava. çarpıgmıılıı.n yap. etml§lerulr. 

m~ar ve şimdiye kadar alınan haber ' Filhakika, c;ocuklarm blldirdlklerl 
lero göre 9 dUşman tayyaresi dUşUr· yerıcr kaZılmca çalınan paralar mey· 

erdir, .M:Ublm bir ıa11c yolu U&ertn. dana çıknUOtır. 
•-.. 111ır tttrtl malRme yttlrHI Jandarma 280 llranm 80 liraımu bul 
50 de• faSI& kamyon clddJ surette ha. muştur. Dlğedcrl de römlllen yerler • 
sara uğratılmıştır. den çıkarılaca.ktlr, 

ESKi 
~AGLA'l\I _ BOZUK 

RADYOLAR/ Tel: 40185 
ALffi 

PARÇASI BULIDıı"Hll' AN 
TAllURl ll\fKANtiIZ RADl'OLARI 
GARA:NTlıJ OLARAK YAPAR 

Pilli, Pilsiz RADYOLARI 
DİNLETİP SATAR 

ISMARLAMA HER ÇEŞiT HADl'O 
YAPAR 

Bütllıı mdyo l5lerlne: Ç.ok mufıı.sS:ll 

mektupta ıonınıız cevap ,·e-rlr. 

Aııı:ı1tı YUksckkaldınm No. !\O 
Z. ŞENLEU 

Neclllnn beynini mnnasız ellplırler 

kemiriyordu. Koşa koşa e\'C döndll .. 
anne.sine: 

- Bu ak§ıım Ekrem geliyor .• 
Dedi. Ondan sonra, Sedat beyin El<

remı ıılçln tC'lgrafla o gece adaya da. 
vet ettiğini anlamak IMedJ .. Şahika • 
lann balıç ine geçti. 
Şahika o saııtte gtlndtiz uykmmna 

y&tmL5tı, 

Bay &-dat bahçedeki çamın altında 
bir e:ılonga uzanml"ltr. 

St.>dnl kendi kendine: 
- &lınhm ııı bizim \"ed:ıdın Kerlnı 

pa!Jftya d1&111ı:ı.t oluşlllldan Ekremln ha. 
beri var mı': He-le nk,am ol un da 
Jtl'lsln •• aorup anlu~·alım. il.anım me
raktan çıldıracak.. diye ııüylenlyor • 
du. 

N'cd1' bnhçr.cle Secladı yı:ı.Jnız görün. 
ee yanma sokuldu: 

- Uyuyor musunuz, Sf'dat amca? 
- H.ıışır kızım .• hava sakin .• her. 

lccs uyluı;rn çekildi. Ben de burada 
eski gtlnlerl hatırladım de. ZilğUrt ba
zll"gAn esld dcrtorlerl knrıştınlıkça te. 
selli bulurmu • Ben de onun glbl, cok 
defa eski ,.UZCl günleri hatartarım. 

NecIA, Sedadın yanmdaki koltuğa 

oturdu. 
-- Biraz önce Ekremle konuştum, 

Baf, Dif, e•l t Gri , 
Nenalji. Kınkhk ""' Batan Ağrılarınızı Derhal 

...... rQtldı 3 taft ılıattınır. TJ.&Lrrt.mlNDl."1f SAltlN~'tz. 
M!H YERDE PULLU ICUTV'LARI fSRARt.A" •iSTEYiNiZ 

' 

ZA Y1 - Eyüp kaymaknml:ğından 

aldığımız ağır işçi ve 16324, lG24ll. 
16826, 10946 B. ekmek kartlarımızı 

kaybettik. Yenilerini alacağımızdan 
eskilerinin hUkmU yoktur. 

Eytlp 'ü!:Şehltler Fmdıkh solml< 
No. 26 Mtlrtlvvet Kopamn 

ZAYİ 
, İstanbul Universitcsi fen fakUltcsin. 
den almış olduğum ~cbekc pasomu 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskl4lnln hUkmU yoktur. 

P !!('enden 6'?20 No.lı Firuz 
Karaayni 

Mu d--
-31· Vazan: İSKEN DER F. SERTELLi 

Sedat amca., 
- Ne dedin,. buraya mı geldi! 

- Hayır, Telefonla konu5tı1k. Ak. 
_ama gelecek. Sl~en bir telgraf al -
mış.. pek merak etmiş. Bana sordu. 
~leraJ;: edilecek bir şey yok dedim a. 
m:ı, doğrU!ıu ben do merak ettim, 

Sedat m<'ııelcyl sı:ı.klamap lüzum 
&:"örmedi: 

- Meruk edlle(!('k bir şey yok, )BV· 

rum! Şu \"cdadın yuptağı münasebet. 
aldikleri duydun ya. Şahika elbette 
..nna da söylemlo;;tir. On<.ıa Güztepcyo 
ılıımı:ı.t gldlp gltmcdlj;rfnl :Ekre.mden öğ 
renmek l;;;t{'(}lm. lllr telgrafla kemlisl. 
rıi bu gece Adtı) a dnvot ettim. llem 
fJı>n konuşurum .• hem de siz kQlluııuıuıı 
ulurı;unıız. 

Sonra gtilcrclt ıınvc t•ttı: 
- l''ena mı yaptım? 
- Bayır amca •• sil; hiç fena bir it 

yapar mısınız! Çok iyi olur. Gerçek, 
\'edadın işlerini Ekremden iyl bllea 
)'Oktur. Bu lşl ondan öğreıllrlz. 

- şu Vedadın yaptığı rczalı•ttlr 

doğrusu. Bunu aklı başında. bir erkek 
hiçbir zaman yapmaz. Daha kızımdan 
ııyrılnlı on gUn olmadı. Mesele mah
kemeye yeni verildi. Uç gün sonra 
dıını m:unız olarak. nu adam ınnh • 
kemo karan almadan, buradıı,n u1.ak. 
laşır umklaşm:ız lierim ı>aştının kı
ZJllı nasıl da bulmu:;ı. Vo ne cesaretle 
onunla nl§anlanmı • Avukatnnız nl~n 
haberlnJ veren gazeteyi mahkemeye 
ıcöıterse, l'Cdadı ayrır.a. cezaya carp. 
tınıblllr. ,,. .. 

- Ç-0k cllrctklr, ç.ol' küstah bir ıı. 
damnır, \'llllahl. nen ooylcalnl hiç gör. 
memlştlm. Şı:ı.hlkn, gerçekten, b3yle 
bir ad:ımd.'ln a~Tıldığı lı;in tullhll iınls-

- E"et. hll!ıslı:liğl onun gibi bir 
herine evlenmiıı, olın:ısındadar. Yoksıı 
bu ııynlı' ıüphesiz ki blr talih eseri -
dlr. 

:SecJ~ dilJUnmeğe ba,Şln.dı: 

- Çolc korkuyorum, Sedat Amca? 
Dünya pek fen lll§mıo. ~nn 19 

{i ( 
Küçük ilanlar Kuponu 

(Bu liupQn eklenerek ııönıt"rllcı·ek 

~ anımn ve iş verme Ulinl:ın ~n ·oo 
Oııklkncın para.'lı~ neşre'.cıllecelitlr Ev

ıonmo teldlti ;önııeren okU)"Ur.ulnrın 

mhfuz kalmnk n.ı.cre !>Urlh adrcah.•n 
uı bllCJlnnelerl lAzım.) 

Evlenme teklifleri: 
"' Yıış 25, boy ı,60, kazancı kanaat. 

kAr bir u!leyi geçindirecek kadar oıan 
br bay; yeşil gözlü, kıvırcık saçlı, ortu 
tahsilli, eski terbiye görmU§, kocasına 
herkesten Vl! her şeyden d:ıba çok bağ
lı kulabllceek bir bayanla evlenm~k 

lstemektedır. t!mre) remzıne nıura . 
cant • 321 

iş arıyanJar 
• 18 yaşında, ortaokul mn•ına C!ak 

:.ııo kullanan, riyaziye 1 .. uvv ti oır 

genç; ailevi meziyetinin bozukıugu 

yll:ı:Unden resmi \'eya hususı da.ı·eırr 
de c; lışmı&k lstemektcdlr. ır.:et 761 

remzlne mUracaat. 
• Lisenin onuncu smıfındıın ull"""' 

vazlyetınln bozukluğu yUzUnden yrıı 

mıı.ı. be~ sene maliyede llcrctlt m m JT 

luk yp,p~ış. askerliğini ll<maı Lm 

d:ıktUo dosyn ve muhııberaı iş !'rtn 
den anlayan bir genç; I§ ar~aıuaı:ı•r 
(Sebatlı M.S) remzine mUrnncnt 

• Tıp fakUlteslnde okuyan bir J. nç 

hlc; klmsea olmad•ğı için çok fena bır 
vaziyette bulunduğundan resmi ve) n 
husus! mUescscııerde. otellerde, ııebab 
tan nkşama kadar çall§mak latcmrk -
tedir. Kendisinin (pek !yl) dereceli 
daktilo kurs şehadetnamesi vardır. 

• Ortamekte talebesine geometri, 
aritmetik, fizik, ldmya, biyoloji, ı:ıc 

batat. fransıu:a, resim, ıue tnlebcle. 
rlnc fizik, ltl'myn., geometri, aritmetik 
derslerlnl çok az bir Ucretle verebilir 
Gcdlkpaşa Ballpaşa yokuşusn:ia San. 
dalcı İhsan sokak No. ~8 de Ahmet 
Kına mtırncnnt. 

Aldırınız: 
A:ın,'lda remlzlert yıuılı f)fnn o 

ım~"UcuJarım.ıı.m namlarmn Cl'len 
mektuplan idarchaııemlzden (f>a:r.ar 
lnrı hariç) bergttn sabııhtan öğlcyt 

lmdar ve saat l'2 den sonra aldımUı 

lan. 
(H.H.Ş.Ş.) (Pembe gül) (S.S.) 
(E. Ural) (K.N. Mehtap) (Y.Ş l 

. (Devlet kuşu) (2, 2, O) (KUUlphaneı 
(H.K.) (C.M.) (A.L) (B.Y. K ya) 
(Oran) (N. 2:5. T) (A,0) (Emekli) 
(AnJaıalım) (Clddt) <I. Şenk&n) 
(Sezen 28) (Nadide 79) (Twıalıl 

(El) o(B. Mete) (E,O) (B.U) (Ş.U) 
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Yazlığa gideceklere: 

Hasır koltuk ve 
mobllyenlzl 

her yerden ucuz 
t-;tıınbulda Rlzapa5a yokuşunda 

60 Xo. AIDIET FE\'Zl'nin 

Asri mobilye 
Mağaza.smdnn almn. 

Tqekkür 
Blr erkek evıMı dUnyaya getiren 

kızmıız Fatma Alpan'm doğumunda, 
hft.zlk blr müdahale no iki can kurtar. 
mi§ olan Hıuıelrt h11Btane81 tabib1 dok. 
tor tmnall Tlmur ne Doktor Servet 
rnsvcn'e ve en mU§flk ihtl.rnamlannı 

kendilcrlnden es!rgemlycn arkadaşla. 
rma açıkç:ı teşekkür ediyoruz. 

F.m ldl nlbııy 

Neeet Alpan Zişan Karadeniz 

yUzUnU ıı.nlanıak kabil değil. BlUm • 
itinin de 00.na ;rapllğı fenalıklan m 
yakından blllyormnuz. Ben oıı n ay. 
rıldığun gilndl'nbl'rl kıllben olsun mlis. 
lerlh idim. Şimdi yeni bir enenme 
nıcsWeiil karfıısmdııyıro .. Acaba Ek.re.. 
mln mazisi nedir? İtıtlkbııli var mıdır'! 
Gör1'ııdiiğll gibi tcmiı:, namuslıı, &ile 
kurnınğıı candan nıütR.nın.yll bir er -
kek midir'! Bunlun bilmiyoruz. Göril.. 
nllş gayet &'ilzcl •• insana her tuıWe em. 
niyet ~e itimat veriyor. Fa.kat, vnk. 
tile \'cdnt da böyle değil mlydU Slz 
bana onıı. to. kondurmak I~ • 
nlı;. Halbuki llODU ne frınnyıı vardı. • 

- llepı;i bir olmaz, yavru.mi Sen 
bu kadar derln düş\lnme. nen Ekremi 
Çok tarttım. Tam sıuıa l!yık bir ko. 
en. IJğer ba t,e senlnlo ba§bm:ımış 

olsaydık, ben Ekrem! Şahikn De ev • 
lendlnnelcte biran tareddUt etmezdim. 

Necla birdenbire ~. 
J ız:udL. 

- Yoksa Şahika dıı onıı hekcniyor 
ıuuydu, Sedat amca 'l 

- ı·ok canım •• kıskruı~Lıt-a lüzum 
yok, O blr ı;ey bilmiyor, :umülı. Bu. 
benim fikrim, bcııJ.oı dUşlincemdir. l'o. 
nl seni tatmin lı;ln söylUyonım ki, Ek. 
rem her hususta ltlnında IAyık bir l'r. 
kektir, (DC\"amı \'ar) 
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